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KULTURPLAN INDERØY KOMMUNE 2013-25

PLANPROGRAM
I Bakgrunn
Formannskapet i tidligere Inderøy kommune vedtok revidering av Kulturplan Inderøy
kommune 1997-2005 i sak 2009/523 -1. Revideringen startet i november 2009. Revidert
plan skulle ha planstatus temaplan. Delplan for idrett og fysisk aktivitet ble utarbeidet
og vedtatt i Inderøy kommunestyre i mars 2011 (sak 2009/523 – 25).
Da arbeidet med å slå sammen Mosvik og Inderøy kommuner startet, ble revidering av
overordnet kulturplan foreløpig stilt i bero. Den nye situasjonen tilsa at det var behov
for en ny kulturplan for ny kommune, og i kommunesammenslåings-prosjektet P2
Kultur, delprosjekt Kulturplan, ble kulturplanarbeidet tatt opp igjen.

II Rammer
Nasjonale føringer nedfelt i lovverket

Lov om offentlige styresmakters ansvar for kulturverksemd (Kulturlova), 2007
Lov om folkebibliotek (Folkebiblioteklova), 1985
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova), 1997
Lov om kulturminner (Kulturminnelova), 1978
Lov om friluftslivet (Friluftsloven), 1957
Lov om folkehelsearbeid (Folkehelseloven) 2012
Føringer nedfelt i div. stortingsmeldinger og utredninger

Kultur fram mot 2014 (St.meld. 48, 2002-2003)
Bibliotekmeldinga (St.meld. 23, 2008-2009).
Leve med kulturminner (st.meld. 16, 2004-2005)
Kulturskoleløftet (Rapport, 2010)
Føringer nedfelt i fylkeskommunale planer

Regional planstrategi (under behandling)
Handlingsplan for kulturminnepolitikk,
Museumsstaregisk plattform
Plan for profesjonell kunst (2007-11)
Strategiplan for kulturnæringer i Trøndelag (2009-2016)
Teaterstrategisk plattform.
Strategi for folkehelsearbeidet i Nord-Trøndelag (2011-2014

Strategiplan for profesjonell musikkformidling i Nord-Trøndelag (2011)
Forskningsrapporter

HUNT3, Kulturdeltakelse (2006-2008)
For øvrig er det ikke sentrale og regionale formelle krav, men det er viktig å ivareta
områder der andre myndigheter forutsetter forankring i kommunalt planverk i forhold
til støtte og
samarbeid.

Kommunal forankring

Kulturplanen forankres i budsjett og økonomiplan for Inderøy kommune.
Foreløpig foreligger det ingen gjeldende overordnet kommuneplan for den nye
kommunen. Det foreslås derfor at kulturplanen forankres i
1. Intensjonsplan – kommunesammenslåing mellom Inderøy og Mosvik kommuner (vedtatt
i Mosvik og Inderøy kommunestyrer i april og mai 2010)
2. Plan for ekstern kulturbygging (Vedtatt i Fellesnemnda 17.11.2010).
Intensjonsplanens Hovedmål:
- Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i hjertet av Innherred.
- Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
Fra delmål:
- Styrke grunnlaget for en offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv,
blant annet gjennom aktivt bruk av næringsfond.
Målsetting fra Plan for ekstern kulturbygging:
- Nye Inderøy kommune skal være en kulturkommune.
Planarbeidet er også knyttet til Samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020, under
delprosjektet Kulturløft Inderøy.
Planstatus

Det vises til Forslag til Planstrategi og Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, Inderøy kommune (for tiden på høring), hvor kulturplanen defineres som
kommunedelplan. Plan og bygningslovens § 4-1 stiller krav til utarbeidelse av
planprogram for kommuneplan og kommunedelplaner. Dette skal bidra til å sikre
medvirkning og gode planprosesser og dessuten klargjøre formålet med planen.
Forslag til planprogram skal legges ut til høring og offentlig ettersyn, før evt. redigering
og endelig politisk behandling. Planprogrammet skal så danne grunnlag for utarbeidelse
av selve planen, som også skal ut på høring før endelig politisk behandling.
Andre forhold

Andre forhold det er aktuelt å ta hensyn til: Generell samfunnsutvikling, nasjonalt,
regionalt, lokalt. Eksempel: Demografi. Arbeidsmarked. Teknologisk utvikling. Trender
innen kultur og samfunn.

III Omfang og avgrensning
Kulturplanen defineres som kommunedelplan, og skal ha tidsperspektivet 2013-25.
Planen skal være kortfattet og inneholde mål og strategier. Kulturplanen skal også
inneholde en egen handlingsplan, som rullers hvert 4. år.
Inderøy kommune har per i dag behov for nye planer på flere områder, planer som skal
bidra til å stake ut kurs og legge hoved-premisser for hvordan den nye kommunen skal
utvikles. Dette gjelder også for kulturfeltet:

Bibliotekplan og plan for den kulturelle skolesekken utarbeides parallelt som delplaner
til kulturplanen. Med utgangspunkt i foreliggende planer for idrett og fysisk aktivitet i de
opprinnelige kommunene, utarbeides revidert handlingsplan innen november 2012,
med utarbeidelse av ny plan i 2013. Delplan for kulturskolen og kulturminneplan
utarbeides i samme tidsrom. Plan for forebyggende helsearbeid knyttes opp mot vedtatt
kommunedelplan for helse og omsorg 2012-2019. Arbeidet starter vår 2012.
Videre avgrensninger og omfang avklares gjennom planprosessen. I den sammenhengen
er det viktig å erkjenne at kulturplanlegging også har sine begrensninger i et
sammensatt kommunesamfunn. Per Mangset sier det slik: Det er vanskelig å nå
kulturpolitiske mål gjennom systematisk kulturpolitikk og kulturplanlegging, blant annet
fordi kultur har en grunnleggende kreativ kjerne som knapt lar seg innordne i politikkens
og forvaltningens instrumentelle tenkemåte (Mangset: Kulturliv og forvaltning, 2000).

IV Mål og hovedstrategi
Mål for planarbeidet

En langsiktig og overordnet plan som skal
- bidra til at Inderøy kommune forsterkes og utvikles som kulturkommune
- peke ut retning og veivalg
- prioritere aktuelle satsningsområder
- være et godt verktøy for utvikling av kulturområdet i en 12-årsperiode.
Hovedstrategi

-

Samarbeid - i tråd med Inderøy kommunes slagord - Best i lag -

Kulturbyggingen som er gjennomført i forbindelse med
kommunesammenslåingsprosessen har vist at en ny situasjon har utløst kreativitet og
initiativ, både med hensyn til samarbeidskonstellasjoner og aktivitet.
Involvering og deltakelse står sentralt i planarbeidet. Det er allerede gjennomført tiltak
som har involvert innbyggerne i kommunen, og det legges opp til ytterligere dialog i den
videre prosessen fram til ferdig plan (se framdriftsplan).
Det er også viktig å understreke betydningen og nødvendigheten av regionalt samarbeid
, med tanke på både kulturutvikling og generell samfunnsutvikling i kommunen og
regionen.
Kulturplanens egne mål og strategier

Analyse av dagens situasjon og vurdering av utfordringer og muligheter skal være en del
av grunnlaget for kulturplanens egne mål og strategier, som skal utvikles i den videre
planprosessen.

V Tema
Aktuelle satsningsområder

I tråd med Kulturloven, skal det offentlige bidra til at alle skal ha mulighet til å delta i
kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Det innebærer at alle grupper

innbyggere, uansett alder, sosial tilhørighet, etnisitet, funksjonsevne etc. skal være
omfattet av det samlede kulturtilbudet i kommunen. Dette betyr ikke at planen skal
bygges opp etter grupper i befolkningen. Det som blir viktig, er å legge til rette for et
mangfold av tilbud og aktiviteter for alle, med utgangspunkt i de ulike kunst- og
kulturområder.
Våren 2011 ble det gjennomført breddemobilisering i regi av
Samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy 2020, og høsten 2011 ble Inderøykonferansen –
en inspirasjonsdag med kultur og frivillighet som tema, arrangert i samarbeid med
Frivillig Inderøy. Innspill fra deltakerne på begge arrangementene og innspill fra
kommunens egne kulturarbeidere er med og danner grunnlaget for følgende aktuelle
satsingsområder, som skal være utgangspunkt for planens prioriteringer, mål og
strategier
1.
-

Det frivillige kulturlivet
Aktiviteteter i lag, organisasjoner og av enkeltpersoner. Lavterskeltilbud.
Frivilligsentralene. Samarbeidsområder og samarbeidsformer.
Barn og ungdom med eller uten tilslutning til etablerte organisasjoner.

2. Kultur og folkehelse
- Avklare muligheter innen kulturområdet. Folkehelsekoordinator. Folkehelseplan.
3. Profesjonell produksjon, formidling og opplæring.
- Kommunale kulturinstitusjoner og ansvarsområder (Bibliotek, kulturskole, Den
Kulturelle Skolesekken, Den Kulturelle Spaserstokken mm).
- Andre offentlige og private kulturinstitusjoner: Inderøy Kulturhus, Inderøy
videregående skole, Sund folkehøgskole, Nils Aas kunstverksted, Den Norske
Kirke, Musikk i Nord-Trøndelag, Dans i Nord-Trøndelag mm. Kultursmia.
- Uavhengige utøvere: Musikk, litteratur, scenekunst (teater og dans), visuell
kunst, kunsthåndverk.aktører
4. Kultur og næring
Kunstnere og kunsthåndverkere. Matkultur, Den Gyldne Omvei mm.
5.
-

Kulturelle arenaer og lokaliteter
Tilgjengelighet. Vurdering av muligheter i eksisterende bygg og anlegg.
Nye behov.
Lokaler, kulturskole: Undervisningsrom, administrasjon, arbeids- og
personalrom, band-rom, blackboks.
Arenaer for ungdom med eller uten tilslutning til etablerte organisasjoner. Eks.
ungdomsklubber, øvingslokaler, verksteder. Internettkaféen

6. Stedsutvikling.
Nyskaping og bevaring. Offentlige bygninger og uterom
- Estetikk.
- Arkitektur
- Utsmykning
- Muustrøparken

7.
-

Historie
Kulturminner. Registrering, bevaring, formidling
Museum. Organisering og drift
Fjordkultur

Aktuelle problemstillinger

-

Hva skal til for å styrke og utvikle Inderøy som kulturkommune?
Hvordan kan kommunen best bidra til at alle kommunens innbyggere får gode
tilbud om kulturdeltakelse og kulturopplevelser?
Hvordan sikre og videreutvikle de beste av allerede etablerte kulturtilbud?
Hvordan legge til rette for kreativitet og nytenkning?
Hvilke strategier velger vi for å fange opp, vurdere og bidra til realisering av de
gode ideer?
Hvordan kan kommunen best bidra til å støtte det frivillige arbeidet og
aktiviteten i grendene? Hvordan sikre rekruttering?
Hvordan kan kulturtilbudet bli sentralt i folkehelsearbeidet?
Hvordan skal Inderøy kommune forholde seg til et digitalisert samfunn og den
påvirkning dette har på kulturutviklinga? Hvilke utfordringer og muligheter
finnes her?
Hvordan legge til rette slik at det blir attraktivt for profesjonelle kunstnere å
bo og arbeide i Inderøy?
Hva kan kommunen gjøre for at verdier og kulturuttrykk i det kulturelle
mangfold vi har, blir integrert, formidlet og synlig?
Hvordan ta vare på og formidle kulturarven?
Hvordan bevare, utvikle og formidle kommunens egen kunst?
Hva skal være Inderøy kommunes «kultur-fyrtårn» 2013-2025?

VI Organisering av planarbeidet
Styringsgruppe: Inderøy formannskap
Prosjektgruppe: Prosjektgruppe Plan i sammenslåingsprosjektet P2 Kultur
Prosjektleder: Enhetsleder for kultur
Referansegruppe: Inderøy Kultursmie, utvidet med representanter fra frivilligheten og
næringslivet i de opprinnelige kommunene, når det er naturlig.
Eventuelle delprosjekter avklares gjennom prosessen.

VII Planprosess og politisk behandling
Hovedaktiviteter

Politisk vedtak om videreføring av planarbeidet fra Prosjekt P2, Prosjektgruppe Plan.
Politisk behandling av utkast til planprogram
Videreføring av planarbeid kunngjøres, Planprogram sendes ut til høring og offentlig
ettersyn, 6 ukers frist
Dialogmøter med lag, organisasjoner og profesjonelle aktører
Møter i referansegruppe og styringsgruppe

Temamøte i kommunestyret
Dialogmøter med regionale aktører
Systematisere og vurdere høringsuttalelser, evt. justere planprogram
Endelig politisk behandling planprogram
Utarbeide forslag til plandokument
Politisk behandling av planforslag
Planforslag ut til høring og offentlig ettersyn, 6 uker
Systematisere og vurdere høringsuttalelser, evt. justere planforslag
Endelig politisk behandling, Kulturplan

VIII Framdriftsplan
2011

Aktivitet

Ansvar

Merknad

Status

1.
kvartal

Møter i
prosjektgruppe
sammenslåing (P2)
Møter i
prosjektgruppe Plan

Enhetsleder

Etablering av
arbeidsgrupper
(Bibliotek, museum,
kulturell skolesekk,
kulturell spaserstokk,
barne- og
ungdomsarbeid)

gjennomført

1.
kvartal

Møter i
prosjektgruppe Plan

Enhetsleder

Gjennomgang av
planrevidering for
kulturplan Inderøy 19972005. Hva kan
videreføres?

gjennomført

2.
kvartal

Folkemøter i regi av
Samfunnsutviklingsprosjektet Inderøy
2020

Prosjekt
Ledelse Inderøy
2020
ProNeo

gjennomført

Rapport fra ProNeo,
gjennomgang

Enhetsleder

Sandvollan, Røra og
Mosvik, Inderøy
kulturhus
Deltakelse:
Prosjektgruppe

2.
kvartal

Møter i P2 og
Prosjektgruppe
planarbeid

Enhetsleder
Kulturkonsulent

3.
kvartal

Møte med
kommunale
kulturarbeidere

Enhetsleder

Hva i rapporten er
relevant for kulturplanen?
Presentasjon av status fra
arbeidsgrupper
Tema: Hovedområder,
kulturplan. Innspill

3.
kvartal

Møte i P2
Orientering i
Fellessnemnda

3.
kvartal

Kulturkonferanse/
Begeistringsseminar

Prosjektgruppe
Plan,
Frivillig Inderøy

Inderøy kulturhus

Gjennomgang,
systematisering av
innspill
Møter i
prosjektgruppe Plan

Enhetsleder

Prosjektgruppe

4. kvartal

Utarbeide forslag,
planprogram

Enhetsleder

Enhetsleder

gjennomført

gjennomført

gjennomført
gjennomført

gjennomført

2012

Aktivitet

Ansvar

Merknad

1.
kvartal

Orientering og
behandling i
Komite Folk
Formannskap
Inderøy 1756

Rådmannen

Behandling vedr.
videreføring av arbeid
med kulturplan,
organisering,
forslag til Planprogram,
framdriftsplan

1.og 2.
kvartal

1.og 2.
kvartal
Medio
mars
2.
kvartal

2. og 3.
kvartal
3.kvartal

4.
kvartal

Kunngjøring,
høring og offentlig
ettersyn, utkast
Planprogram
Dialogmøter med
frivilligheten, lag og
organisasjoner,
profesjonelle aktører,
Referansegruppe,
regionale aktører
Møter i politiske
utvalg og
styringsgruppe
Temamøte
kommunestyret
Vurdering av
høringsuttalelser
Evt. justering av
planprogram

Høringsfrist: 6 uker
Enhetsleder

Enhetsleder
Rådmannen

Enhetsleder

Endelig politisk
behandling
planprogram.
Komité Folk,
Formannskap
Utarbeide forslag til
plandokument

Rådmannen

Politisk behandling
planutkast. Komité
folk, Formannskap

Rådmannen

Høring og offentlig
ettersyn planutkast.
Vurdering av
høringsuttalelser.
Evt. justering av
planforslag
Endelig politisk
behandling
kulturplan
Kommunestyret

Prosjektgruppe

Enhetsleder

Prosjektgruppe
Referansegruppe

Prosjektgruppe
Referansegruppe

Høringsfrist 6 uker
Enhetsleder

Prosjektgruppe
Styringsgruppe

Rådmannen

Status

